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os últimos anos, um dos principais pontos de discussão intensamente abordado 
por líderes e empresários do setor diz respeito à necessidade de as empresas amplia-
rem sua inteligência gerencial, investindo na melhoria da capacitação profissional. 
Embora seja o caminho mais imediato para gerar competitividade, ainda levará 

tempo para que todos adotem essa postura. Porém, existe uma peculiaridade no mercado 
gráfico que demonstra que, paulatinamente, as empresas despertam para o fato de que, acima 
de preços, acima de prazos, a qualidade é prioridade absoluta.

Isso pode ser percebido no Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini, cujo 
número de participantes cresce ano após ano e, atualmente, tem a representação de 14 
Estados do País. A este concurso, somam-se os prêmios organizados regionalmente pelas 
Abigrafs de Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná, certamente inspirados 
no trabalho sério realizado pelos organizadores do concurso nacional. Isto significa que o 
“Fernando Pini” está construindo uma “herança”, uma cultura de qualidade.

Internacionais, nacionais ou regionais, os concursos gráficos mostram que o produto 
impresso brasileiro melhorou muito de alguns anos para cá. Mais do que isso, porém, o que 
impressiona é a evolução das próprias gráficas. Estamos derrubando as distâncias e os paradig-
mas. O expressivo número de empresas que participam desses concursos é a prova de que as 
gráficas estão mais atentas e sabem que, ainda que pequenas ou médias, é possível concorrer 
até mesmo com grandes corporações. E isso não ocorre apenas porque de tempos para cá 
o acesso à tecnologia foi ampliado, pois qualidade não depende apenas de investimento 
em máquinas. Isso está mais diretamente vinculado a um ganho de consciência, de melhor 
gerenciamento das empresas e de empenho em produzir trabalhos acima dos padrões, ainda 
que sob condições mais dificultosas. Fica, então, bastante claro que não existiria tal excelência 
sem uma gestão inteligente a amparar a produção. É preciso saber pensar, saber fazer, para que 
os equipamentos, mesmo as tecnologias mais modernas, obtenham o melhor desempenho.

Ainda que não necessariamente traga novos clientes, ser vencedor nesse tipo de premiação 
traz também um inegável reconhecimento do alto padrão e das técnicas especiais de impressão 
empregadas. É um gerador de competitividade, um diferencial, um fator de credibilidade. É 
um ótimo cartão de visitas, principalmente em um mercado tão competitivo quanto o nosso. 
A conquista dessas premiações é o resultado visível do empenho na realização de um trabalho. 
Em outras palavras, é a confirmação pelo ambiente externo daquilo que foi construído a par-
tir da filosofia na base da empresa, de sua seriedade. Apesar disso, um prêmio, ainda que traga 
visibilidade, não é mero instrumento de marketing. Esse argumento somente trará resultados 
a partir do momento em que a empresa souber usar esse mérito, valendo-se da expressividade 
de sua equipe de vendas e de seu posicionamento perante os clientes. Ou seja, significa mais 
uma vez ter inteligência gerencial para trabalhar esse trunfo estrategicamente.

Ganhar um prêmio — e até mesmo não ganhar — também é importante para aferir qua-
lidade, ter parâmetros que podem ser superados a partir de uma análise crítica para estabelecer 
melhorias. É um incentivo para manter ou aperfeiçoar padrões e buscar técnicas de produção 
inovadoras como fatores de diferenciação. E isso só é possível somando comprometimento, 
experiência e profissionalismo da equipe de produção e de todos que sabem da importância 
de seu papel no processo de uma empresa que pensa de forma inteligente.

N

Inteligência, qualidade e
competitividade traduzidas em prêmios
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terceira edição do Embala Minas – Feira 
Internacional de Embalagens e Semana Internacional 
de Embalagens, Artes Gráficas, Design e Indústria 
do Plástico de Minas Gerais, que aconteceu em 

abril, no Expominas, em Belo Horizonte, registrou um balanço 
positivo, com a grande presença de profissionais do setor, que 
geraram um significativo volume de negócios dentro da feira. 

Nos três dias de evento, o Embala Minas recebeu 7.200 visitan-
tes profissionais, que puderam conhecer os estandes de 160 expo-
sitores e geraram R$ 367 milhões em negócios. Juntamente com 
a feira, aconteceram o Minas Expograf, que reuniu compradores, 
técnicos e fornecedores do setor de artes gráficas, que participaram 
de um ciclo de palestras e cursos sobre as atuais condições da indús-
tria gráfica mineira; e a 6ª Semana de Artes Gráficas, projeto volta-
do para a melhoria da capacitação técnica e de gestão da indústria 
gráfica, buscando formar e reciclar o profissional do setor.

A próxima edição da feira, Embala Minas 2008, está marcada 
para acontecer entre os dias 8 e 10 de abril, no Expominas, em 
Belo Horizonte. A expectativa dos promotores do evento é de não 
só aumentar o número de expositores nacionais e internacionais, 
de 160 para 250, como também atrair uma maior quantidade de 
profissionais do setor, atingindo 12 mil visitantes. De acordo com 
Jayme Wiss Jr., diretor da Greenfield, empresa promotora do evento, 
“o diferencial do Embala Minas é prezar pela qualidade dos freqüen-
tadores. Não adianta ter um evento muito freqüentado, mas que não 
renda bons negócios para os expositores e visitantes”, ressalta. 

Em 2008, dentro da programação do Minas Expograf, a 
ABIGRAF-MG e o SIGEMG, juntamente com o Senai/Cecoteg, 
vão realizar oficinas e palestras técnicas com o intuito de favorecer a 
capacitação da indústria como um todo. Paralelamente ao Embala 
Minas, também acontecerá a Minas Inovatech – Salão Internacional 
de Inovação, Equipamentos e Processos Industriais, evento que vai 
reunir empresas fornecedoras de tecnologia e serviços voltados 

para a produção de alimentos, bebidas, produtos de higiene e lim-
peza, cosméticos e para outros usuários de embalagens. 

O Embala Minas é um evento promovido pela empresa 
Greenfield Business Promotion e conta com o apoio da ABIGRAF-
MG (Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional de Minas 
Gerais), Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais) do Sinpapel (Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel e 
Papelão do Estado de Minas Gerais) e do Simplast (Sindicato das 
Indústrias de Material Plástico do Estado de Minas Gerais).

A 
Embala Minas 2007 foi um sucesso

Feira recebeu mais de sete mil visitantes que fecharam diversos negócios
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Mais conhecimento sobre
tintas à base d’água

C

os dias 12 e 13 de julho, o Senai/Cecoteg reali-
zou, em seu auditório, a formatura dos alunos 
dos cursos de Aprendizagem Industrial Gráfica, 
Iniciação Profissional Gráfica, Técnicos em Artes 

Gráficas e Design de Comunicação Gráfica. Ao todo, foram 
131 formandos.

As áreas de formação são distintas, para cada turma, de acor-
do com as especializações oferecidas pela escola. A infra-estrutu-
ra existente na unidade permite que os alunos de Aprendizagem 
e Iniciação Gráfica atuem, após a conclusão do curso, com 
impressão serigráfica, impressão off-set, impressão flexográfica e 
acabamento. A turma teve como paraninfo o educador Wilton 
Antônio da Costa, colaborador do Senai há mais de 20 anos. 

As turmas de Técnico em Design e Técnico em Artes Gráficas 
se especializam na parte de criação e produção de peças gráficas, 
respectivamente. Os técnicos, egressos do Senai/Cecoteg, são 

profissionais que desempenham importantes papéis dentro das 
agências de propaganda, fotolitos e gráficas, posto que neces-
sitam de profissionais com altos conhecimentos técnicos para 
atuar do nível operacional ao gerencial dessas empresas. Essas 
turmas tiveram como paraninfo o professor Ronald Ardina, 
diretor da Fotomax Pré-impressão Ltda., profissional com mais 
de 45 anos de atuação no mercado gráfico e um dos consultores 
mais reconhecidos no segmento de flexografia. 

Os programas de aprendizagem e iniciação profissional 
têm como principal objetivo a inclusão dos jovens no mer-
cado de trabalho, com a obtenção do primeiro emprego. 
Para viabilizar a contratação desses alunos pelas empresas 
mineiras, o Senai/Cecoteg está sempre sintonizado com o 
mercado. A escola conhece o perfil do profissional requi-
sitado pelas indústrias, o que facilita a indicação de bons 
candidatos formados por ela.

senai/cecotegS

Novos profissionais no mercado

N

om o objetivo de mostrar as características e a influên-
cia das tintas à base d’água na impressão em máquinas 
banda estreita, a Agatha Collor Química realizou, 
no dia 14 de maio, no Senai/Cecoteg, uma palestra 

sobre Tintas Flexográficas. Ministrada por Kátia Regina Pereira, 
diretora industrial da empresa em São Paulo, a palestra foi fruto 
de diversas parcerias que o Senai realizou na Feira Internacional de 
Embalagens (Embala Minas/ Minas Expograf).

Com a participação de colaboradores de empresas do ramo 
flexográfico, fornecedores e alunos do curso de Aprendizagem 
Industrial Gráfica e Instrutores do Senai/Cecoteg, a palestra 
destacou a importância da interação da tinta com outros ele-
mentos do processo, como clichês, filmes plásticos, cilindro 
anilox, dentre outros.

Além de ministrar a palestra, a empresa doou para a escola 
tintas à base de água para impressão em papelão.
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empresário gráfico Vicente de Paula Aleixo 

Dias – Centro Gráfico e Editoria Ltda. e 

Primacor Gráfica e Editora Ltda. –, também 

diretor da ABIGRAF-MG, recebeu, no dia 

18 de maio, a Comenda do Mérito Industrial 2007 con-

cedida pela Fiemg na comemoração do Dia da Indústria 

em Minas Gerais.

No evento, realizado na Serraria Souza Pinto, foram 

entregues os títulos de “Industrial do Ano” e “Mérito 

Industrial” às personalidades da indústria que mais se des-

tacaram no último ano. Vicente de Paula foi indicado pelo 

Conselho Consultivo da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, 

durante reunião realizada na sede das entidades, e foi 

escolhido pela Fiemg para receber esta homenagem de 

reconhecimento.

m reunião solene, dirigida pelo vereador Carlúcio 
Gonçalves, a Câmara Municipal outorgou, recentemen-
te, ao empresário José Ribamar Chaves Cruz, o título de 
“Cidadão Honorário de Belo Horizonte”, proposta do 

vereador Valdir Antero Vieira (Índio).
Ribamar exerceu o cargo de presidente do SIGEMG e da 

ABIGRAF-MG na década de 80. Exerceu também cargos na 
Fiemg e nos auditórios de justiça tributária, como o da Junta de 
Recursos Fiscais de Belo Horizonte, por mais de uma década, e, por 
dois anos, o do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais.

Em 1981, Vicente Dias 

deixou um emprego estável 

para fundar sua empresa, 

com apenas uma máquina 

tipográfica manual e uma 

pequena off-set monocolor. 

Com determinação e espíri-

to inovador, viu a indústria 

crescer e, hoje, sustentar 40 

famílias. Diretor do SIGEMG e da ABIGRAF-MG 

desde 1992, tem contribuído de forma relevante 

para o crescimento do mercado gráfico mineiro. É 

membro do Conselho Técnico Consultivo do Senai/

Cecoteg, conselheiro da ABIGRAF Nacional e parti-

cipante do programa Sesi Educação para a Saúde dos 

Trabalhadores.

Mérito Industrial Fiemg 2007

O

E
Gráfico ganha cidadania

notíciasN
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companhar as constantes mudanças tecnológicas 
do século XXI tem sido um dos grandes desafios 
de empresas de diferentes portes e segmentos em 
todo o mundo. A globalização e a facilidade de 

comunicação acirraram a concorrência entre as empresas que, 
independente de sua localização física, romperam as barreiras 
da distância e transmitem dados de forma ágil e eficiente para 
qualquer ponto do planeta. Administrar a evolução tecnológica 
e investir em novos equipamentos e na melhoria e agilidade 
dos processos fazem parte da pauta de muitas empresas para 
conseguir sobreviver a esta nova realidade. 

No Brasil, durante os anos 90, a indústria passou por 
momentos difíceis, em função da instabilidade econômica e 
da nova ordem mundial que já se anunciava. Para a indústria 
gráfica em especial, a evolução tecnológica dos equipamentos 
foi tão veloz, nos últimos 20 anos, que, junto com a necessidade 
de modernização, também foi preciso investir na capacitação 
dos profissionais do setor. O parque gráfico de Minas Gerais 
está se modernizando a cada ano, com introdução de novos 
equipamentos e tecnologias, colocando o Estado em condições 
de igualdade em qualquer setor produtivo de nosso país. Essa 
posição reflete a preocupação do empresariado gráfico mineiro 
com a produtividade e a excelência nos processos de impressão 
e acabamento, visando atender as demandas de um mercado 
cada vez mais seletivo.

Minas se moderniza
Minas Gerais historicamente sempre ocupou uma posição 

de destaque no país, reunindo uma grande quantidade de 
gráficas e equipamentos instalados. Até há pouco tempo, ainda 
não se destacava por possuir um parque gráfico entre os mais 
modernos do Brasil. Essa história começou a mudar há oito 
anos, quando várias empresas iniciaram um processo de moder-
nização, com grandes investimentos em equipamentos. Buscar 
tecnologia para manter-se competitivo, com equipamentos que 
tenham velocidade de acerto e automação é a única maneira 
para as empresas conseguirem competir com prazo de entrega, 
preço e qualidade.

Associado a isso, nos últimos três anos, a estabilidade da 
economia e o câmbio mais favorável para a compra de equipa-
mento também estimularam esse processo de modernização do 
parque gráfico mineiro. 

A
Modernização do parque gráfico em Minas Gerais
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Na avaliação do vendedor-sênior da Heidelberg, Lázaro 
Ramos, “de 2004 até hoje temos observado grandes inves-
timentos de empresas gráficas mineiras, não só com a com-
pra de novos equipamentos modernos, como inclusive na 
ampliação do seu espaço físico”. Lázaro Ramos explica que 
o setor gráfico mineiro evoluiu muito nos últimos anos, 
com a entrada de novas máquinas de oito cores por inteira 
e, principalmente, com muitos equipamentos novos na 
parte de pré-impressão. “Vemos com bons olhos o mercado 
mineiro e estamos otimistas para os próximos anos, porém, 
acredito que Minas ainda enfrenta um problema com a 
capacitação profissional”. A ABIGRAF-MG, em parceria 
com outras entidades e empresas privadas, tem feito impor-
tantes trabalhos neste sentido, com o objetivo de preparar e 
treinar novos profissionais para o mercado.     

A confirmação deste processo de modernização também 
vem da empresa Gutenberg, que, desde 2004, já colocou 
no mercado mineiro 80 novos grupos impressores, 15 
equipamentos de acabamento, além de seis novos de pré-
impressão. Para o gerente regional da Gutenberg em Minas 
Gerais, Gino de Mello, “não foram apenas a estabilidade 
econômica e o câmbio favorável que ajudaram os empre-
sários a investir, mas também uma conscientização do 
mercado mineiro sobre a necessidade de modernizar seus 
equipamentos e profissionalizar o setor”.  Conforme expli-
ca Gino de Mello, além de Belo Horizonte, cidades como 
Juiz de Fora, Ipatinga e São Lourenço, no sul de Minas, 
fizeram investimentos significativos em equipamentos. “A 
Gutenberg está otimista com o mercado mineiro e espera, 
até o final do ano, comercializar mais 20 grupos impresso-
res”, completa. 

Interior também acompanha 
a modernização

Essa fase de modernização da indústria gráfica minei-
ra também é acompanhada por empresas do interior do 
estado. Em Juiz de Fora, por exemplo, empresas da região 

têm realizado investimentos significativos na modernização 
de seu parque gráfico. De acordo com o presidente do 
Sindicato das Indústrias Gráficas de Juiz de Fora, Sérgio 
Pícoli, as empresas tem tido uma visão muito ampla e estão 
investindo forte na qualidade dos produtos que oferecem. 
“Os empresários gráficos se sentiram na obrigação de 
realizar novos investimentos para vencer a concorrência e 
aproveitaram o momento favorável da economia para trazer 
novos equipamentos. Para acompanhar essa evolução, já 
estamos planejando formatar cursos para treinamento e 
capacitação de mão-de-obra, fundamentais para que tenha-
mos profissionais bem preparados em nossa região”.   

Já o representante da Man Ferrostaal em Minas Gerais, 
Fernando Figueiredo, que comercializa equipamentos das 
marcas Ryobi e Roland, destaca grandes investimentos rea-
lizados por duas empresas de Juiz de Fora, além de outros 
feitos por empresas da região do Vale do Aço e estudos 
realizados por empresas em Uberlândia. “Atualmente, 
temos dez novas impressoras Ryobi instaladas em gráficas 
mineiras, e outras nove estão prestes a chegar a Minas 
Gerais. Entendemos também que o empresário mineiro é 
cauteloso na hora de efetivar um investimento na compra 
de equipamento, mas estamos com uma expectativa muito 
boa em relação à aquisição de novas máquinas para o par-
que gráfico mineiro”. Fernando Figueiredo ressalta que, de 
maneira geral, por uma questão de demanda e característica 
do mercado local, estão sendo feitos muitos investimentos 
em máquinas ¼ de folha, o que não significa que impresso-
ras de outros formatos não tenham chamado a atenção dos 
empresários. “Sabemos que o ritmo de modernização dos 
parques gráficos tende a prosseguir porque esta é a única 
condição para a empresa que deseja se manter competitiva 
no mercado”, completa. 

Embora a necessidade de modernização seja fundamental 
para as empresas, é importante acompanhar o desenvolvimento 
do mercado de forma sólida e segura e tomar cuidado para não 
investir de maneira equivocada.  

Modernização do parque gráfico em Minas Gerais
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Assembléia Geral Extraordinária da ABIGRAF-MG, 

realizada no dia 2 de abril, reuniu os associados para 

tratar sobre a certificação das gráficas que produzem 

documentos fiscais. O presidente da ABIGRAF-

MG, Jacks Ubiratan, iniciou a apresentação falando sobre o 

novo sistema de tecnologia que foi desenvolvido especialmente 

para controlar as certificações, explicou o trabalho da entidade 

em visitar mais de mil gráficas para avaliar as condições técnicas 

e abordou os detalhes do Decreto 44.149 e do convênio cele-

brado entre a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 

(SEF-MG) e a ABIGRAF-MG. Jacks Ubiratan também fez 

um histórico do comportamento das SIDFs ao longo dos anos 

de 2005 e 2006 e apresentou os valores a serem cobrados por 

Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF), 

cujo objetivo é não acrescentar mais custo ao gráfico.

O Convênio celebrado entre a SEF-MG e a ABIGRAF-MG, 

em março de 2007, atribuiu à ABIGRAF-MG a responsabili-

dade de emissão de atestado de capacidade técnica para os esta-

belecimentos gráficos, inclusive em relação a estabelecimentos 

não associados, de acordo com os termos do artigo 151-A, do 

Decreto 44.149, assinado pelo governador do Estado de Minas 

Gerais. O Convênio é uma forma eficaz de evitar que gráficas 

sem permissão para este tipo de impressão atuem no mercado, 

garantindo às empresas já produtoras de documentos fiscais o 

aumento do volume de serviços. As gráficas de outros Estados 

que imprimem documentos para Minas Gerais também estão 

sendo certificadas. Este certificado deverá ser renovado a cada 

12 meses. Para agilizar o controle sobre os serviços prestados, 

foi desenvolvido um software, que também possibilita a troca 

de dados entre as gráficas e a Receita Estadual.

Certificação de
capacidade técnica

A
ilu

st
ra

çã
o 

©
 L

ui
z 

O
tá

vi
o



cí
ce

ro
 -

 ju
lh

o/
ag

os
to

 2
00

7��

gestãoG

Gestão para lucro

A 
ABIGRAF-MG deu um importante passo no sentido 
de facilitar o acesso das gráficas associadas a um sistema 
gerencial informatizado.

Para tanto foi assinado o contrato com a empresa 
Titan Softwares, que desenvolveu um sistema de gestão em parceria 
com algumas regionais da ABIGRAF Nacional. 

O sistema permitirá a elaboração do mapa de custos para apu-
ração do custo-hora dos centros produtivos e a partir daí o módulo 
de orçamentos passa a confeccionar com rapidez e segurança 
qualquer tipo de orçamento para máquinas planas independente 
do formato e número de cores.

Após a aprovação do orçamento pode-se emitir a ordem de ser-
viço contendo os dados necessários para o atendimento do cliente, 
bem como para o pós-cálculo.

O empresário que aderir ao projeto poderá também acompa-
nhar a movimentação financeira da gráfica pelo módulo financeiro, 
pois nele estarão o contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, esto-
que, emissão de nota fiscal etc.

Queremos proporcionar ao nosso setor uma ferramenta infor-
matizada, a baixo custo, que possa buscar uma lógica para os preços 
praticados, com base na matemática. O software não virá sozinho. 
Queremos também realizar cursos, palestras e seminários para 
uma conscientização da importância desse projeto, esclarece Jacks 
Ubiratan presidente da ABIGRAF-MG.

Segundo Edson Viana, diretor da Titan, a meta do projeto 
é atender o máximo possível de empresas, pois somente com a 
conscientização do setor como um todo, sobre custos, haverá uma 
prática de preços mais realista e dessa forma, uma reposição dos 
ganhos que foram perdidos ao longo dos últimos anos. Haverá 
ainda a possibilidade de um nivelamento dos preços praticados. 
Disputar o mercado somente com o diferencial preço, tem sido 
negativo para o setor, uma vez que a maioria dos empresários grá-
ficos não forma corretamente os preços de vendas, ou seja, orçam 
de maneira empírica, arrematou Viana.

A próxima etapa do projeto, GESTÃO PARA O LUCRO, 
acontecerá com a divulgação do calendário de ações que está sendo 
elaborado pela diretoria da ABIGRAF-MG.

Principais funções 
do programa

Versão Print Básica:
Módulo um - “Mapa de Custos”: composto por Cadastro de 

Funcionários, Cadastro de Ativos Imobilizados, Cadastro de Despesas, 
Relatório do Mapa de Custo Calculado, Relatório de Todas as 
Despesas que compõem o mapa de custos e Comando de Exportação 
do Resultado para o módulo de orçamento.

Módulo dois - “Orçamento”: composto por Cadastro de 

Clientes, Cadastro de Matéria Prima, Cadastro de Acabamentos 
e Guilhotina, Cadastro de Impressoras, Cadastro de Serviços de 
Terceiros, Cadastro de Tipos de Impressos, Cadastro de Fornecedores, 
Cadastro de Orçamentos e Sistema de Cálculo dos Custos e Preço 
de Venda de Impressos Gráficos Planos, Emissão de Proposta para o 
Cliente, Relatórios estatísticos de Orçamentos e Relatório de todos os 
Cadastros do Módulo de Orçamento.

Versão Print Standard – além dos módulos descritos no item 
anterior contém os seguintes:

Módulo três - “Ordem de Serviço”: composto por Cadastro de 
Ordens de Serviço com base em orçamentos aprovados efetuados no 
módulo de orçamento, Comando para Baixar Ordens de Serviços 
concluídas, Emissão das Ordens de Serviços cadastradas, Controle de 
Ordens de serviços em Produção e Relatório Estatístico de Ordens de 
Serviços emitidas.

Módulo quatro - “Financeiro”: composto por Emissão de Nota 
Fiscal de Serviços Confeccionados, Lay Out adaptável para 02 (dois) 
modelos de Notas Fiscais – 01 (um) modelo de nota fiscal de Serviços 
e 01 (um) modelo de nota fiscal conjugada Serviço com Vendas, 
Lançamento de Contas a Receber automaticamente em função da 
emissão da Nota Fiscal, Cadastro de Contas a Receber, Cadastro de 
Contas a Pagar, Relatório Fluxo de Caixa, Controle manual de esto-
que e Relatório Demonstração de Resultados.

Edson  Viana
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Simples Nacional 
(Super Simples) 

A té o último dia 07 de agosto, terça-feira, o setor grá-
fico acompanhava com aflição o desenrolar da apro-
vação do Projeto de Lei Complementar nº 43/2007 
no Senado Federal.

A edição da Lei Complementar nº 123/06, a qual instituiu o 
Super Simples, fixou o setor no Anexo V. 

O anexo V da lei do Simples Nacional trouxe duas novidades: a) o 
INSS patronal devido pela gráfica, diante de sua folha de pagamento, 
não mais estaria incluído na alíquota unificada; b) aqueles que possuís-
sem folha de pagamento inferior a 40% de seu faturamento acabariam 
suportando uma carga tributária total de até 25% de sua receita.

Para o alívio de todos, naquela data o Senado aprovou o PLC nº 
43/2007 alterando o enquadramento do setor gráfico para o anexo 
III da Lei do Simples Nacional.

E o que o referido projeto mudou na vida do gráfico? 
A carga tributária de até 25%, para qualquer faixa de faturamen-

to, foi reduzida para entre 6 e 17,42%, dependendo da margem de 
receita de cada empresário. Além disso, o INSS da gráfica, ou seja, do 
empregador, continua sendo recolhido dentro da alíquota do simples. 
A lei originária, determinava que o INSS devido pela gráfica seria 
recolhido, juntamente, com aquele retido do salário do funcionário, 
o que traria complicações financeiras e operacionais.

Agora, basta que o Projeto de Lei Complementar nº 43/2007 seja 
sancionado pelo Presidente da República, para que o mencionado 
anexo V seja considerado página virada na vida da micro e pequena 
gráfica, o que até o fechamento desta edição não foi feito.

Todavia, o fato de a Receita Federal entender o nosso setor como 
industrial traz dúvidas diante do enquadramento como industrial ou 
prestador de serviços. 

Assim, qual a melhor alternativa? Optar pelo anexo II (indústria) 
ou anexo III (serviços)? Essa certamente, é uma resposta que deverá ser 
feita, diante da análise de cada gráfica e cada perfil de empresário.

Portanto, o Simples Nacional trouxe uma série de dúvidas, 
além daquelas já historicamente existentes. E a briga tributária entre 
Estados e Municípios, a que o setor gráfico se encontra, agora terá 
novo participante: a União Federal.

 Paulo Henrique Mares Guia ˆ Assessor Tributário do Depto. 
Jurídico da ABIGRAF-MG e Gerente da Área Fiscal do

Escritório Moisés Freire Advocacia Empresarial
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V alorizar os profissionais da indústria gráfica, os produtos 
e o mercado mineiro, premiando aqueles que trabalham 
na busca da qualidade, do profissionalismo e na perfei-
ção gráfica. Com esses objetivos, foi criado há três anos 

o Prêmio Cícero – Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero, 
que neste ano de 2007 chegou a sua terceira edição e se firma como 
a mais importante premiação da qualidade da indústria gráfica no 
Estado de Minas Gerais. 

Graças à credibilidade que a premiação vem conquistando 
junto ao mercado, o Prêmio Cícero 2007 superou a quantida-
de de inscrições em relação aos anos anteriores e contou com 
36 empresas que inscreveram 320 produtos gráficos criados e 
produzidos dentro do Estado de Minas Gerais. De acordo com 
o regulamento da premiação, todos os produtos inscritos foram 
impressos a partir de 9 de junho de 2006, até a data de encerra-
mento das inscrições, em 25 de maio de 2007. Ao todo, são 34 
categorias, divididas em nove segmentos, além dos fornecedores 
mais citados pelas empresas que inscreveram seus produtos em 
seis categorias: máquinas e equipamentos, insumos, prestadores 
de serviços, papel, tinta e chapa.

A grande noite de festa da indústria gráfica mineira, com a 
cerimônia de entrega dos prêmios, aconteceu no dia 23 de junho, 

no auditório da CDL, em Belo Horizonte, e reuniu empresários 
gráficos, fornecedores do setor, autoridades e representantes de 
associações e sindicatos. No início da cerimônia de abertura da 
premiação, todos os convidados assistiram a uma homenagem 
especial à indústria gráfica brasileira que, em 2008, estará come-
morando 200 anos de atividades no Brasil. Ao longo desses dois 
séculos, Minas Gerais se insere como um importante protagonista 
da história do setor através do trabalho, competência e criatividade 
de seus empresários gráficos. 

Os troféus do Prêmio Cícero 2007 foram entregues aos 
vencedores pelas seguintes personalidades: Alexandre Magno 
Leão, diretor regional Senai-MG; Cláudio Arnaldo Lambertucci, 
diretor financeiro da Fiemg; David da Silva Júnior, presidente da 
Credigraf; deputado federal Lincoln Portela (PR); Donald Herbert 
Isnenghi, presidente do Clube de Criação Publicitária de MG; 
Jacks Ubiratan Bernardes de Faria, presidente da ABIGRAF-MG/
SIGEMG; José Ribamar Chaves Cruz e Carlos Alberto Rangel 
Proença, ex-presidentes e diretores ABIGRAF-MG/SIGEMG; 
Luiz Carlos Dias Oliveira, vice-presidente da ABIGRAF-MG; 
Marcelo de Souza Silva, vice-presidente da CDL-BH; Márcia do 
Carmo Azevedo, gerente da unidade Senai/Cecoteg e diretora 
da ABTG; Mário César de Camargo, presidente da ABIGRAF 

Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica
Cícero 2007

Na abertura, homenagens aos 
200 anos da indústria gráfica e 

apresentações marcantes
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Nacional; e Vereador Carlúcio Gonçalves, da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte.

Após a cerimônia de premiação, o público acompanhou uma 
apresentação da Cia. de Dança do Sesiminas e participou de um 
coquetel para a celebração da edição 2007 do Prêmio. 

Realizado pela ABIGRAF-MG, sob a coordenação técnica da 
ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica) e do Senai/
Cecoteg (Centro de Comunicação, Design e Tecnologia Gráfica), 
o Prêmio Cícero 2007 contou com o patrocínio do Sebrae-MG e 
das empresas KSR, Heidelberg, Premiata, IBF, Gutemberg, Océ e 
Rio Branco. O evento também teve o apoio das empresas Resma, 
Santa Maria Papéis e Sun Chemical.

Comissão julgadora
A terceira edição do Prêmio Cícero trouxe algumas novidades 

em relação aos anos anteriores. O regulamento da premiação 
foi alterado e adequado à realidade do mercado gráfico mineiro, 
com o objetivo incentivar a participação de mais empresas. Uma 
das novidades é que, já nesta edição, todas as peças inscritas e 
julgadas participaram da grande final do Grand Prix, não havendo 
mais a seleção de apenas três finalistas. O Grand Prix do Prêmio 
Cícero foi instituído em 2006 e é concedido aos três participan-
tes que atendam melhor aos atributos técnicos do processo de 
“Melhor Impressão”, “Melhor Acabamento Editorial” e “Melhor 
Acabamento Cartotécnico”. 

Absolutamente imparciais, as entidades coordenadoras do prê-
mio definiram em conjunto um corpo de jurados altamente quali-
ficados para avaliar, classificar e dar notas aos trabalhos inscritos. O 
processo de julgamento aconteceu no início de junho, e os critérios 
de avaliação das peças não consideraram o tamanho ou porte da 
empresa concorrente, assim como evidência publicitária apresenta-
da. O objetivo do Prêmio Cícero é exclusivamente premiar aqueles 
profissionais e empresas que trabalham na busca da qualidade, do 
profissionalismo e, sobretudo, na perfeição das artes gráficas.    

 A comissão julgadora contou com o know-how de profis-
sionais experientes e reconhecidos, com grande conhecimento 
técnico e cultural, que elegeram as melhores peças de cada cate-
goria. Fizeram parte do corpo de jurados o Prof. Bruno Cialone, 
coordenador dos jurados do Prêmio Cícero, e os profissionais do 
Senai/Cecoteg, Graziela Cristiane de Almeida, instrutora do curso 
técnico de Design Gráfico; Cristine Gonçalves de Sousa, instrutora 
de Formação Profissional de Design, Pré-impressão e Impressão; 
Marcone Luiz Vilano, instrutor de Pós-impressão; Sidiney Teixeira 
Cardoso, instrutor de Formação Profissional de Impressão Off-Set; 
e Mariana Fonseca Freitas, instrutora de Formação Profissional do 
Núcleo de Inovação e Design.

Auditoria garante sigilo dos resultados
Com objetivo de garantir que todas as peças inscritas na pre-

miação fossem analisadas e julgadas a partir dos critérios estabele-

cidos, como também de manter o sigilo da apuração das notas e 
os envelopes com os resultados, foi contratada a empresa Orplan 
Auditores Independentes. Os auditores acompanharam todo o 
processo de julgamento e realizou a contagem final dos votos. Os 

Empresários gráficos estiveram presentes na entrega da premiação
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Coordenação Apoio InstitucionalRealização

envelopes lacrados com os resultados ficaram sob sua guarda até o 
momento do anúncio do vencedor de cada categoria, no auditório 
da CDL/BH.

Indústria gráfica mineira 
prestigiou o evento

A cerimônia de entrega do Prêmio Cícero 2007 contou com 
a presença de empresários gráficos, fornecedores do setor, auto-
ridades do meio político e de representantes dos Sindicatos das 
Indústrias Gráficas das cidades de Juiz de Fora, Montes Claros, 
Sul de Minas, Uberaba, Uberlândia e Varginha. Também estive-
ram no evento representantes da AMP (Associação Mineira de 
Propaganda), Sinapro (Sindicato das Agências de Propaganda de 
Minas Gerais), CCPMG (Clube de Criação Publicitária de Minas 
Gerais), Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade 
Capítulo Minas Gerais), Sigemg (Sindicato das Indústrias Gráficas 
de Minas Gerais), Sebrae-MG (Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) e Sistema Fiemg (Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais). A presença da caravana de empresários 
gráficos da cidade de Juiz de Fora, com a participação do Sebrae-
MG, através do Geor local, demonstrou a importância do trabalho 
de divulgação do prêmio pelo Sigemg da cidade através de seu 
presidente Sérgio Pícoli. 

Participe do prêmio em 2008
A ABIGRAF-MG reitera o convite para que toda a indústria 

gráfica de Minas Gerais participe da edição 2008 do Prêmio 
Mineiro de Excelencia Gráfica Cícero, lembrando a todos que 
desejam concorrer que, para cada inscrição, é obrigatório o envio 
de três amostras do produto. Portanto, não deixe de guardar três 
peças como amostra para participar no próximo ano, e fique atento 
às notícias sobre os prazos de inscrição e regulamento através do 
site da ABIGRAF-MG e da revista O Cícero. 

Comece já a selecionar os seus melhores trabalhos!
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Vencedores
Grand Prix Prêmio Cícero

“A criação do Cícero foi fundamental para o fortalecimento da indústria gráfica mineira e para o aperfeiçoamento 
dos serviços oferecidos pelas gráficas de Minas Gerais. É um estímulo à produção de serviços com alto padrão de 
qualidade. Afinal, para sermos competitivos em um mercado onde a concorrência está cada vez mais acirrada, temos 
que oferecer aos nossos clientes produtos e serviços que possam satisfazer seus desejos e necessidades melhor que a 
concorrência. Daí a corrida pela excelência gráfica.

Procuramos, no decorrer desses 28 anos da Editora Gráfica Silveira, construir uma empresa com capacidade de 
ir além. E acho que conseguimos. Este prêmio foi o resultado de tudo isto: muito esforço, idealismo, fé, parcerias 
consistentes e verdadeiras, espírito de equipe, companheirismo, solidariedade e, principalmente, amor àquilo que 
fazemos. Queremos agradecer aqueles que vêm nos ajudando a vencer desafios profissionais e a renovar nosso entu-
siasmo a cada nova etapa de nossa caminhada.”

José Hélcio da Silveira – Sócio-proprietário da Gráfica Silveira – 
Vencedor do Grand Prix 2007 de Melhor Impressão – 

Cliente: Goodlife Saúde

“Nós, da Halt Gráfica, dividimos o prêmio em duas partes, uma externa e outra interna. A primeira é que, através 
da conquista do Grand Prix de Melhor Acabamento Cartotécnico do Prêmio Cícero, conseguimos mostrar para os 
nossos clientes, fornecedores e para o mercado como um todo a qualidade, o carinho e o cuidado que temos na execu-
ção dos trabalhos. Outro lado muito especial para nós, que se aplica internamente, é conseguir mostrar para os nossos 
colaboradores por que somos tão exigentes na hora de pedir tanta atenção no acabamento das peças. Afinal, eles são os 
responsáveis pelo resultado do trabalho e foram reconhecidos por isso.”  

Luis Lazafá – Diretor Comercial da Halt Gráfica – 
Vencedor do Grand Prix 2007 de Melhor Acabamento Cartotécnico – 

Cliente: Ville du Chef Restaurante

“A Tamóios sempre valorizou a qualidade dos impressos e, nos últimos anos, vem investindo bastante em tecnolo-
gia. Na nossa empresa, existe um rigoroso acompanhamento de qualidade em todos os processos de produção e tudo 
é feito com muito profissionalismo e carinho. Gostaria de registrar os parabéns à ABIGRAF-MG por esta grande 
idéia e iniciativa de realizar o Prêmio Cícero, pois é nesse momento que podemos ter orgulho e prazer de sermos 
reconhecidos pelo trabalho que desenvolvemos durante o ano. Tivemos o privilégio de ganhar dois Grand Prix em 
2006 e um em 2007. Foi fantástico!” 

 Carlos Alberto Rocha Castro – Diretor da Gráfica Tamóios – 
Vencedor do Grand Prix 2007 de Melhor Acabamento Editorial – 

Cliente: Líder Aviação
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Entrega do Prêmio Mineiro de
Excelência Gráfica Cícero reúne
profissionais da indústria gráfica

  Empresas Vencedoras - Fornecedores

• Máquinas e Equipamentos:  
Gutenberg Máquinas e Materiais Gráficos Ltda. 
• Insumos
Marprint Equipamentos Gráficos Ltda.
• Prestadores de Serviço 
Hot-Book Acabamentos Gráficos Ltda. 
• Papel 
Encapa Atacado e Varejo Ltda. 
• Tinta 
Supercor – Sun Chemical do Brasil 
• Chapa 
Heidelberg do Brasil Sistemas Gráficos e Serviços Ltda. 

Empresas Vencedoras 

Livros
• Livros Culturais e de Arte  
Gráfica e Editora 101 Ltda.  
• Livros Ilustrados 
Imprimaset Ltda.
 
Revistas
• Revistas Periódicas de Caráter Variado
   com Recursos Gráficos Especiais 
Gráfica Brasil Editora e Marketing Ltda.  (Uberlândia) 
• Revistas Periódicas de Caráter Variado
   sem Recursos Gráficos Especiais
Gráfica Brasil Editora e Marketing Ltda. (Uberlândia)
• Revistas Institucionais
Bigráfica Editora Ltda.
 
Jornais
• Informativos de Circulação Não Diária
Imprimaset Ltda.

Produtos para Identificação
• Rótulos Convencionais
Gráfica Orion Indústria e Comércio Ltda.  
• Rótulos com Efeitos Especiais
Primacor Gráfica e Editora Ltda. / Lz Publicidade
e Propaganda
  
Acondicionamento
• Embalagens Semi-Rígidas Convencionais
Cartográfica Fênix Ltda. 
• Embalagens Semi-Rígidas Convencionais
   com Efeitos Especiais
Cartográfica Fênix Ltda. 
• Embalagens Sazonais
Imprimaset Ltda.  
• Sacolas
Imprimaset Ltda. 
Promocional
• Pôsteres e Cartazes
Gráfica e Editora 101 Ltda. 

• Catálogos Promocionais e de Arte com Efeitos Especiais
Tamóios Editora Gráfica Ltda. 
• Catálogos Promocionais e de Arte sem Efeitos Especiais 
Gráfica Real Ltda.  
• Folder 
IMSNS - Editora O Lutador  
• Mala Direta 
Tamóios Editora Gráfica Ltda.  
• Kits Promocionais 
Editora Gráfica Silveira Ltda.  
• Displays, Móbiles e Materiais de Ponto de Venda de Mesa 
Tamóios Editora Gráfica Ltda.  
• Agendas
Label Artes Gráficas Ltda. 
• Folhetos Promocionais 
Primacor Gráfica e Editora Ltda. 

Comercial
• Convites de Casamento ou Aniversário
Halt Gráfica Ltda. 
• Convites de Formatura
Gráfica Orion Ind. Com. Ltda. 
• Cartões de Visita
Editora Gráfica Silveira Ltda. 
• Papel Carta
Primacor Gráfica e Editora Ltda.  
• Formulários Contínuos 
VP Impressos Laser Ltda.  
• Calendários de Mesa 
Primacor Gráfica e Editora Ltda.  
• Calendários de Parede 
Gráfica e Editora 101 Ltda.  
• Pastas com Acabamentos e Efeitos Especiais 
Primacor Gráfica e Editora Ltda.  
• Pastas sem Acabamentos e Efeitos Especiais 
Primacor Gráfica e Editora Ltda.  
• Envelopes 
Primacor Gráfica e Editora Ltda.  

Produtos Próprios
• Kits Promocionais 
Gráfica Brasil Editora e Marketing Ltda. (Uberlândia) 
• Catálogos e Folhetos em Geral  
Halt Gráfica Ltda. / Stalo Comunicação Ltda.  

Relatório
• Relatório Institucional
Rona Editora Ltda. 

 
Grand Prix

 
• Melhor Impressão: 
Editora Gráfica Silveira Ltda.  
• Melhor Acabamento Editorial:  
Tamóios Editora Gráfica Ltda. 
• Melhor Acabamento Cartotécnico:  
Halt Gráfica Ltda.
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Premiados 2007
capa

Gutenberg Máquinas e Materiais Gráficos Ltda. Marprint Equipamentos Gráficos Ltda.

Encapa Atacado e Varejo Ltda. Supercor – Sun Chemical do Brasil

Heidelberg do Brasil Sistemas Gráficos e Serviços Ltda. Gráfica e Editora 101 Ltda.

Imprimaset Ltda. Gráfica Brasil Editora e Marketing Ltda. (Uberlândia)
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Premiados 2007

Gráfica Brasil Editora e Marketing Ltda. (Uberlândia) Bigráfica Editora Ltda.

Imprimaset Ltda. Gráfica Orion Indústria e Comércio Ltda.

Primacor Gráfica e Editora Ltda. / Lz Publicidade e Propaganda Cartográfica Fênix Ltda.

Cartográfica Fênix Ltda. Imprimaset Ltda.
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Premiados 2007

Imprimaset Ltda. Gráfica e Editora 101 Ltda.

Tamóios Editora Gráfica Ltda. Gráfica Real Ltda.

IMSNS – Editora O Lutador Tamóios Editora Gráfica Ltda.

Editora Gráfica Silveira Ltda. Tamóios Editora Gráfica Ltda.
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Premiados 2007

Label Artes Gráficas Ltda. Primacor Gráfica e Editora Ltda.

Halt Gráfica Ltda. Gráfica Orion Ind. Com. Ltda.

Editora Gráfica Silveira Ltda. Primacor Gráfica e Editora Ltda.

VP Impressos Laser Ltda. Primacor Gráfica e Editora Ltda.
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Premiados 2007

Gráfica e Editora 101 Ltda. Primacor Gráfica e Editora Ltda.

Primacor Gráfica e Editora Ltda. Primacor Gráfica e Editora Ltda.

Gráfica Brasil Editora e Marketing Ltda. (Uberlândia) Halt Gráfica Ltda. / Stalo Comunicação Ltda.

Rona Editora Ltda.
Grand Prix: Editora Gráfica Silveira Ltda. - Tamóios Editora Gráfica Ltda. 
- Halt Gráfica Ltda.
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Patrocínio

OURO PRATA BRONZE

Apoio

DIAMANTE

A Abigraf-MG agradece aos patrocinadores que ajudaram na realização do Prêmio Mineiro de Excelência 
Gráfica Cícero - 3ª Edição/2007. O sucesso do evento pertence também a cada um de vocês. Obrigado.

AD Rona
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o início de julho, aconteceu em Aracaju (SE) 
a cerimônia de fundação da ABIGRAF-SE 
(Associação Brasileira da Indústria Gráfica 
Regional Sergipe), a 16ª regional da entidade no 

Brasil. O evento aconteceu no Aquários Praia Hotel e contou 
com a presença do presidente da ABIGRAF Nacional, Mário 

César de Camargo, do presidente da ABIGRAF-MG, Jacks 
Ubiratan Bernardes de Faria, e de dirigentes do setor gráfico de 
todo o país. A nova regional será comandada pelo empresário 
Paulo Roberto Garcez Vieira, eleito para o triênio 2007/2010, 
que também é presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas 
no Estado de Sergipe (Siges).

N
Nova Regional ABIGRAF em Sergipe



cí
ce

ro
 -

 ju
lh

o/
ag

os
to

 2
00

7 2�

gestãoG

Elaboração do Mapa de Custos

A 
Márcio Varela

pós conhecer os três tipos de custos que uma 
empresa gráfica possui; entender que uma 
empresa, independente do porte, deve ser 
bem organizada (dividida em dois setores: 

Produtivo e Administrativo); planejar e criar metas e saber 
que o principal negócio é vender horas produtivas e não 
impressos, é hora de trabalhar com dados fictícios de uma 

empresa gráfica para a elaboração exemplificada de um 
Mapa de Custos.

Baseado no sistema RKW (Reichskuratorium für 
Wirtschaftlichtkeit), órgão semelhante aos nossos institutos 
de pesquisas econômicas e criado há anos por economistas 
alemães, esse mapa, dividido em dez colunas, tem o foco nas 
micro, pequenas e médias empresas, muitas vezes familiares.

Centros de custos
Administração
Pré-impressão
Gravação de chapas
(2) Multilith F �
GTO F� c/ numerador
Guilhotina
Acabamento
Totais

Exemplo de elaboração do Mapa de Custos

• Para acertar os custos, é preciso lembrar que, na 
pré-impressão, trabalha um arte-finalista; na grava-
ção de chapas há um funcionário exclusivamente 
para esse trabalho; a gráfica tem duas impressoras 
Multilith, com o mesmo formato e produtividade 
semelhante; existe um funcionário exclusivo na 
guilhotina; e, além dos equipamentos, trabalham 
quatro brochuristas no setor de acabamentos.

• A criação de apenas um centro de custo 
para as duas impressoras Multilith acontece-
rá sempre que a gráfica possuir mais de um 
equipamento com as mesmas características de 
formato e produtividade. Considerar também 
que as mesmas terão sempre suas horas vendi-
das, ou seja, trabalharão com um funcionário 
específico para cada equipamento.

1ª. Coluna: Criação dos Centros de Custos

Centros de custos
Administração
Pré-impressão
Gravação de chapas
(2) Multilith F �
GTO F� c/ numerador
Guilhotina
Acabamento

Salários e encargos

R$   �.050,00
R$      700,00
R$   2.�00,00
R$   �.750,00
R$   �.�00,00
R$   2.�50,00

2ª. Coluna: salários e encargos

• Na empresa fictícia, o valor dos 
encargos sobre a folha foi consi-
derado como 75%. Cada empresa 
deve, quando da elaboração do 
seu Mapa de Custos, consultar 

seu escritório de contabilidade. 
• No Mapa de Custos, observe que 
os salários da administração não 
serão somados com os salários dos 
centros de custos da produção.

Salários
�.500,00
�.000,00

�00,00
�50,00
2�0,00
2�0,00

�00,00
�00,00

�.�00,00
�.000,00

�00,00
�.�00,00

Encargos 75%
�.�25,00

750,00
�00,00
�00,00
��5,00
��5,00

�50,00
�00,00

�.200,00
750,00
�00,00

�.050,00

Custo total
2.�25,00
�.750,00
�.�00,00

700,00
�55,00
�55,00

7.��5,00

�.050,00
700,00

2.�00,00
�.750,00
�.�00,00
2.�50,00

�0.�50,00

Funcionários da administração
Orçamentista
Assistente financeiro
Motorista e motociclista
Secretária
Serviços externos
Serviços gerais internos
Total dos salários da Administração
Funcionários da produção
Arte-finalista
Gravador de chapas
Dois impressores Multilith
Impressor da GTO
Cortador – guilhotina
Quatro brochuristas
Total dos salários da Produção

• Ao preencher a coluna de salários, você 
deverá considerar o valor efetivamente 
pago aos seus funcionários, ou seja: o 
salário contratual, como também abo-
nos, bonificações e outros numerários que 
venham a compor a remuneração.
• Vamos também detalhar o percentual 
(75%) referente aos encargos, para que 
você compreenda melhor essa composição. 
Tomamos por base uma situação mais fre-
qüente, por isso cada empresa deverá con-
sultar seu contabilista para certificar-se de 
sua realidade. O percentual varia segundo a 
opção da empresa quanto ao cadastro: 

1 – Não optante pelo Simples: 75%.
2 – Optante pelo Simples: 43%.

Detalhamento do quadro acima:
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gestãoG
Encargos para não optantes do Simples Percentuais Incidência
Férias proporcionais �,�� % Anual
Adicional constitucional 2,�� % Anual
Décimo terceiro proporcional �,�� % Anual
INSS 20,00 % Mensal
FGTS �,00 % Mensal
Seguro acidentes �,00 % Mensal
Salário educação 2,50 % Mensal
Sesi/Sesc/Senai 2,50 % Mensal
Sebrae 0,�0 % Mensal
Incidência cumulativa �,�� % Reserva
Aviso prévio/rescisão (média para reserva) �,�� % Quando houver
Outros (reserva) 2,00 % 
Total 74,36 % 
  
Encargos para optantes do Simples   
Férias proporcionais �,�� % Anual
Adicional constitucional 2,�� % Anual
Décimo terceiro proporcional �,�� % Anual
FGTS �,00 % Mensal
Seguro acidentes �,00 % Mensal
Salário educação 2,50 % Mensal
Aviso prévio/rescisão (média para reserva)  �,�� % Quando houver
Outros (reserva) 2,00 % 
Total  42,58 % 

Observação importante: no Mapa de Custos consta a remu-

neração mensal dos funcionários. Cabe então questionar sobre as 

horas extras. Vamos diferenciar os motivos que levam uma gráfica 

a necessitar dessas horas:

1 – Para atender a um pedido de urgência do cliente: é correto 

que, no orçamento, seja incluído o valor correspondente.

2 – Devido à desorganização do empresário, deficiência na pro-

gramação ou promessa de entrega rápida: nesses casos, não seria 

justo o cliente pagar mais caro.

3 – Sazonalmente, a gráfica tem a necessidade de prorrogar horas 

além do turno normal; conseqüentemente, haverá alteração na 

folha de pagamento. Nesse caso, fazem-se algumas mudanças nos 

dados do Mapa de Custos, relativas ao número de horas produti-

vas no período, como também aos valores dos salários.

4 – O empresário deverá administrar a constância nos prolonga-

mentos dos turnos e avaliar a real necessidade da criação de novos 

turnos, o que refletirá nos salários e no valor das horas (ver quan-

do estivermos abordando esse assunto nas próximas edições).

Chamamos também sua atenção para a hora de elaborar o 

Mapa de Custos, porque os salários pagos na administração serão 

rateados conforme exige o sistema RKW.

Detalhamento dos percentuais segundo
a classificação fiscal da gráfica:

Na próxima edição de O Cícero, as demais colunas serão expli-
cadas, formando a estrutura de uma empresa gráfica ideal. Dessa 
forma, será possível fazer os ajustes necessários quando se aplicar na 
gráfica tudo o que foi explicado aqui.
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MINAS GERAIS

2008 - 200 anos da
Indústria Gráfica 

Brasileira 

Parte de sua vida 
tem 200 anos da 

nossa história.

Indústria Gráfica

Olimpíada do Conhecimento Sesi/Senai, promovi-
da pela indústria mineira, foi uma verdadeira prova 
de talento para os jovens alunos do Senai e do Sesi.  
Os estudantes de todas as regiões de Minas Gerais 

participaram representando suas escolas. A competição definiu 
os melhores do Estado, propiciando a melhoria da qualidade da 
educação profissional para o mercado.

Este ano, o evento foi realizado no período de 3 a 8 de 
agosto, nas unidades Sesi/Senai do Conjunto Alvimar Carneiro 
de Rezende, em Contagem, e teve provas nas áreas de educação 
profissional, coordenadas pelo Senai, e da educação básica, 
especialidade do Sesi. 

Para participar das Olimpíadas do Conhecimento, os competi-
dores precisaram de muito raciocínio, concentração e conhecimen-

to técnico. A Olimpíada reuniu 356 estudantes, de 50 escolas, que 
foram avaliados por cerca de 130 profissionais. Foram disputadas 
43 modalidades diferentes. Os vencedores desta fase estadual foram 
premiados com medalhas de bronze, prata e ouro. 

Os alunos do Senai/Cecoteg, Fernando Vinícius de Araújo 
e Rafael Henrique Nascimento,  participaram das Olimpíadas, 
nas modalidades Design Gráfico e Web Design. Os dois foram 
vencedores das provas e receberam a medalha de ouro. Eles 
já têm vagas garantidas na próxima fase da etapa nacional da 
Olimpíada do Conhecimento, que ocorrerá em 2008 nos três 
estados do sul do país. 

Os estudantes que passarem pela etapa nacional poderão 
representar o Brasil na competição internacional, no Canadá 
em 2009.

A

Olimpíada do Conhecimento
Senai/Cecoteg conquista

medalhas de ouro 

Participe conosco dessa grande comemoração.

S
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Indústria Gráfica

• Obter descontos na aquisição de SIDF

• Participar dos plantões semanais para discutir, analisar e buscar
soluções para os problemas específicos do setor gráfico

• Dispor de assessoria jurídica, econômica e técnica, sempre que necessário

• Disponibilizar um link do site ou e-mail de sua empresa gráfica em nosso site na Internet

• Divulgar sua empresa no Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica

• Receber a Revista ABIGRAF, o Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica,
o Boletim Técnico da ABTG e o Informativo com notícias regionais

• Obter descontos nas inscrições de premiações, cursos, seminários,
palestra e eventos promovidos pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF

• Estar automaticamente associado à ABTG – Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica

• Receber informações atuais sobre normalização – normas elaboradas, revisadas ou em estudo
pelo Organismo de Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica da ABTG (ONS 27)

• Usufruir da defesa de interesses específicos de sua empresa através de
causas coletivas, patrocinadas pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF

• Dispor de nosso Auditório e de salas de reuniões com custo reduzido

• Dispor na “Sala do Associado” de acesso gratuito à internet

• Aplicar os logotipos do SIGEMG e ABIGRAF-MG em material promocional de sua empresa,
obedecendo o padrão visual e mencionando sua condição de “associado”

• Associar-se como cooperado à CREDIGRAF – Cooperativa de Crédito dos Gráficos

• Anúncios de máquinas e equipamentos via nosso site

• Participar de todos os programas, eventos e atividades do SENAI e SESI/MG

• Obter descontos nas compras e serviços efetuados em empresas, clínicas e hospitais conveniados

• Obter acesso à Bolsa de Negócios Gráficos, disponível na internet

• Consultar gratuitamente o Núcleo de Oportunidades de Empregos

Vantagens não faltam para ser associado. 
Estamos esperando você!

(31) 3283 1616
www.abigrafmg.com.br
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A marca que você
deixa nas pessoas

reflexãoR
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reflexãoR

Q uando eu era criança, meu pai comprou o pri-
meiro telefone da nossa vizinhança. Eu ainda 
me lembro daquele aparelho preto que eu não 
alcançava na cômoda. Um dia descobri que 

dentro daquele objeto maravilhoso morava uma pessoa legal. 
O nome dela era “Uma informação, por favor”, e não havia 
nada que ela não soubesse.

Minha primeira experiência pessoal com esse gênio-na-
garrafa veio num dia em que minha mãe estava fora. Eu esta-
va na garagem mexendo na caixa de ferramentas quando bati 
em meu dedo com um martelo. A dor era terrível, mas não 
havia motivo para chorar, uma vez que não tinha ninguém 
em casa. Eu andava pela casa, chupando o dedo dolorido, até 
que pensei: O telefone!

Rapidamente fui até o porão, peguei uma pequena es-
cada, tirei o fone do gancho e o segurei contra o ouvido. 
Alguém atendeu e eu disse: “Uma informação, por favor”. 
Ouvi uns dois ou três cliques e uma voz suave e nítida falou 
em meu ouvido:

“Informações”.
“Eu machuquei meu dedo”, disse, e as lágrimas vieram 

facilmente, agora que eu tinha audiência.
“A sua mãe não está em casa?”, ela perguntou.
“Não tem ninguém aqui”, eu soluçava.
“Está sangrando?”
“Não”, respondi. “Eu machuquei o dedo com o martelo, 

mas está doendo...”
“Você consegue abrir o congelador?”, ela perguntou.
Eu respondi que sim.
“Então pegue um cubo de gelo e passe no seu dedo”, 

disse a  voz.
Depois daquele dia, eu ligava para “Uma informação, 

por favor” por qualquer motivo. Ela me ajudou com as mi-
nhas dúvidas de geografia e de matemática. Então, um dia, 
Petey, meu canário, morreu. Eu liguei para “Uma informa-
ção, por favor” e contei o ocorrido. Ela escutou e começou 
a falar aquelas coisas que se dizem para uma criança que está 
crescendo, mas eu estava inconsolável e perguntava:

“Por que é que os passarinhos cantam tão lindamente e 
trazem tanta alegria pra gente para, no fim, acabar como um 
monte de penas no fundo de uma gaiola?”

Ela deve ter compreendido a minha preocupação, por-
que acrescentou mansamente:

“Paul, sempre lembre que existem outros mundos onde 
a gente pode cantar também...”

De alguma maneira, depois disso eu me senti melhor.
No outro dia, lá estava eu de novo. “Informações”, disse 

a voz já tão familiar.
“Você sabe como se escreve exceção?”

Tudo isso aconteceu na minha cidade natal, ao norte do 
Pacifico.

Quando eu tinha nove anos, nós nos mudamos para Bos-
ton. Eu sentia muita falta da minha amiga. “Uma informação, 
por favor” pertencia àquele velho aparelho telefônico preto.

Conforme eu crescia, as lembranças daquelas conversas 
infantis nunca saîam da minha memória. Hoje, eu entendo 
como ela era paciente, compreensiva e gentil ao perder tem-
po atendendo as ligações de um molequinho.

Alguns anos depois, quando estava indo para a faculda-
de, liguei para minha irmã, que morava em Seattle. Então, 
sem nem mesmo sentir que estava fazendo isso, disquei o 
número da operadora daquela minha cidade natal e pedi:

“Uma informação, por favor”.
Como num milagre, eu ouvi a mesma voz doce e clara 

que conhecia  tão bem, dizendo: “Informações”.
Eu não tinha planejado isso, mas me peguei perguntando:
“Você sabe como se escreve exceção?”
Houve uma longa pausa e, então, veio uma resposta suave:
“Eu acho que o seu dedo já melhorou, Paul”.
Eu ri. “Então, é você mesma!”, eu disse. “Você não ima-

gina como era importante para mim naquele tempo.”
“Eu imagino”, ela disse. “E você não sabe o quanto sig-

nificavam para mim aquelas ligações. Eu não tenho filhos e 
ficava esperando todos os dias que você ligasse.”

Eu contei para ela o quanto pensei nela todos esses anos 
e perguntei se poderia visitá-la quando fosse encontrar a mi-
nha irmã.

“É claro!”, ela respondeu. “Venha até aqui e chame a Sally.”
Três meses depois eu fui a Seattle visitar minha irmã. 

Quando liguei, uma voz diferente respondeu:
“Informações”. Eu pedi para chamar a Sally.
“Você é amigo dela?”, a voz perguntou.
“Sou, um velho amigo. O meu nome é Paul.”
“Eu sinto muito, mas a Sally estava trabalhando aqui 

apenas meio período, porque estava doente. Infelizmente, 
ela morreu há cinco semanas.”

Antes que eu pudesse desligar, a voz perguntou:
“Espere um pouco. Você disse que o seu nome é Paul?
“Sim.”
“A Sally deixou uma mensagem para você. Ela escreveu e 

pediu para eu guardar caso você ligasse. Eu vou ler pra você.”
A mensagem dizia:
“Diga a ele que eu ainda acredito que existem outros mun-

dos onde a gente pode cantar também. Ele vai entender.”
Eu agradeci e desliguei. Eu entendi...

NUNCA SUBESTIME A “MARCA” 
QUE VOCE DEIXA NAS PESSOAS.

A marca que você
deixa nas pessoas
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